Tel: 0297-581698

13 augustus 2014

WWW.MEERBODE.NL

KORT NIEUWS:

Zakkenrollerij
Regio - Op zaterdag 9 augustus
tussen tien voor half vijf en vijf
over half vijf in de middag heeft
een zakkenroller toegeslagen op
het Zijdelwaardplein Uithoorn.
Uit de jaszak van een bezoeker
zijn een mobiele telefoon en een
hoesje met bankpassen en identiteitskaart gestolen. Door de politie gaan de beelden van de camera’s in het winkelcentrum bekeken worden.

Orthodontiepraktijk Woerden

Brand industrieterrein
treft ook Intersport DUO
Mijdrecht | Houtduif 44

KijKdagen:
donderdag 14 & 21 augustus
van 18.00-20.00 uur

Regio – Vorige week donderdag
7 augustus heeft er een grote uitslaande brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein in Uithoorn. In het pand
waren meerdere bedrijven gevestigd. De brandweer rukte met groot
materieel uit. Er zijn geen gewonden
gevallen. Wel was er sprake van hevige rookontwikkeling.
Rond 07.45 uur meldde een werknemer van een van de in het bedrijfspand gevestigde bedrijven dat er
verderop rook uit de ramen kwam.
De brand bleek te woeden bij Starkozijn, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kunststofkozijnen. Op dat

moment was er niemand aanwezig
in het bedrijf.
Ook Intersport DUO is zwaar getroffen door de uitslaande brand
die vorige week donderdag ontstond bij Starkozijn aan de Ondernemingsweg in Uithoorn. Ruim 600
m2 magazijn en kantoorruimte van
deze sportwinkelketen grenzen direct aan het pand waar de brand is
ontstaan. Door de vlammen, enorme rookontwikkeling en bluswater
is naast het pand zelf een groot deel
van de voorraden en inboedel verloren gegaan. Mede doordat de nieuwe sportseizoenen reeds gestart
zijn heeft Intersport DUO zeer snel

moeten zoeken naar een oplossing.
Deze werd gevonden in een nabijgelegen leegstaand kantoorpand
dat nog de volgende dag betrokken
werd. Er wordt met man en macht
gewerkt om de kantoren en het magazijn weer operationeel te krijgen
en de winkels te bevoorraden, zodat
de filialen - en dus ook de klanten niet of nauwelijks last zullen ondervinden van de felle brand. De winkels zijn inmiddels al weer voorzien
van de nieuwste voetbal- en hockeycollectie.
Foto: Yvonne van Doorn
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Een beugel
de specialist
3448 DDvan
Woerden
0348-482729 scoort beter.
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Inschrijving nieuwbouw
sluit 18 augustus
om 12.00 uur
W W W . PA R K K R AY E N H O F F. N L

(Vervolg elders in de krant)

www.kooplenstra.nl

Politie verhuist naar
ander pand

Tankstation
Zijdelwaard

Regio - De politie betrekt naar verwachting eind dit jaar een ander
pand in Mijdrecht. Het gaat om het
pand gelegen aan Bozenhoven 76.
De voornaamste reden voor de aanstaande verhuizing is de behoefte aan meer werkruimte en betere
parkeermogelijkheden voor zowel
de politievoertuigen als de bezoekers van het politiebureau. Het gebouw, waarin een administratiekan-

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

APK

ALL-IN

r19.95

toor was gevestigd, wordt geschikt
gemaakt voor het gebruik door de
politie. De verwachting is dat medio
december de werkzaamheden zijn
afgerond. De agenten nemen dan
het aangepaste gebouw in gebruik
en vanaf dat moment zijn ook bezoekers welkom in het nieuwe politiebureau. Over de juiste datum van
ingebruikname wordt u uiteraard
tijdig geïnformeerd!

voor alle merken

FIAT DEALER

Van der Wal B.V.

AALSMEER
Witteweg 6 | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Afsluiten zomervakantie
met Vakantiespeelweek
Regio - Traditiegetrouw wordt in de
tweede helft van augustus de Vinkeveense Vakantiespeelweek georganiseerd.
Dit keer van maandag 18 tot en met
donderdag 21 augustus. Het kan
worden gezien als het laatste grote speel– en ontspanningsevenement voor kinderen van 5 tot en met
12 jaar uit de gemeente De Ronde Venen ter afsluiting van de zo-

mervakantie. De speelweek wordt
dit keer voor de 33e keer georganiseerd en vindt alle dagen plaats in
en naast Sociaal Cultureel Centrum
De Boei voor het creatieve deel en
voor de sportieve activiteiten op de
sportaccommodaties van Sportpark
De Molmhoek aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Maandagmorgen 18
augustus rond 10 uur zullen naar
schatting zo’n 150 kinderen de gro-

te sportzaal van De Boei bevolken.
Die wordt voor dit doel omgetoverd
tot een creatief centrum met talloze vormen van handwerken. Buiten
wordt naast de achteringang vaak
een partytent opgezet. Daar zijn
de wat grotere kinderen driftig bezig met de vervaardiging van houten werkstukken.
(Vervolg elders in deze krant)

Wateroverlast
maar ook
plezier
Regio – De laatste weken is er, ook
in onze regio, regelmatig wateroverlast geweest. Als er weer een
stortbui kwam, stonden binnen de
kortste keren de straten en tuinen
blank. Vaak voor bewoners en automobilisten geen lolletje, maar kinderen hadden het grootste plezier.

Grote brand in rieten dak
woonboerderij
Regio - Zondagavond heeft er een
grote brand gewoed in een monumentale woonboerderij aan de
Drechtdijk in De Kwakel. De brand
woedde in het rieten dak van de
boerderij. Een jongeman en een
vrouw ademden rook in bij de
brand. De man is uit voorzorg door
de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.
Rond 22.00 uur kwam de melding
binnen bij de meldkamer dat er rook
uit het dak van de boerderij kwam.
Bij aankomst bleek de brand uitslaand en zich snel te verspreiden
over het rieten dak. Op het moment
dat de brand uitbrak waren er acht
personen aanwezig in de boerderij.
Twee van hen, een jongeman en een
vrouw, ademden rook in. De man

ademde bij een bluspoging dusdanig veel rook in dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De brandende
rieten kap rookte flink. De rook trok
niet richting bewoond gebied maar
voornamelijk over de achtergelegen
landerijen. Omwonenden kregen
het advies, als ze last hadden van de
rook, ramen en deuren te sluiten. Bij
het bestrijden van de brand kreeg
de Brandweer Uithoorn ondersteuning van het rietkappenteam van de
brandweer uit de Veiligheidsregio
Utrecht. Zij zijn gespecialiseerd in
het bestrijden van rietkapbranden.
Rond 24.00 uur werd het sein brand
meester gegeven. De brand is vermoedelijk ontstaan door een brandend kaarsje.
Foto: AS Media
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INFORMATIEF
DE RONDE VENEN
DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
BRAnDweeR & polItIe
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stIchtIng thUIs steRVen
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stIchtIng RechtswInkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIeRenhUlp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DIeRenARtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologIsche
hUlpVeRlenIng
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zoRg & zwAngeRschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF
uIThOORN
DokteRsDIensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Apotheek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIeRenhUlp
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DIeRenARtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRAnDweeR & polItIe
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
psychologIsche

hUlpVeRlenIng
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDheIDszoRgpsycholoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Aan de zoom: Witte poes met cyperse vlekken.
Zij is gechipt en heet Diva.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Cypers-grijze Maine Coon. Heet Hiromi.
Gevonden:
- Vinkenveen, Futenlaan: Grijs/cyperse ongecastreerde kater
met groen bandje om.
- Uithoorn, Tesselschadelaan: Bruin konijntje.
- De Kwakel, Achterweg: Schilpadpoes met witte bef en pootjes.
- Uithoorn, Straatburgflat: Zwarte kat.
- De Kwakel. Boterdijk: Cyperse poes.
- Uithoorn, Herman Gorterhof: Cyperse kat.
Heeft een bandje om van Dierenbescherming.

Mijmeringen

KNUFFEL
Weten jullie nog welk knuffeldier je vroeger had? Voor kinderen is een knuffelbeest een belangrijk iets in hun jonge leven, een rots in de branding. Je knuffelbeest is er altijd voor jou, ruikt vertrouwd, luistert altijd naar je, slaapt
in je armen of vlakbij en zal nooit gemeen tegen je doen. Veel kinderen slapen nog lange tijd met hun knuffel vlakbij in bed. Zo ook de
kids van mij, ook al zijn ze inmiddels al lang de kleutertijd ontgroeid.
Maatregelen
Vele ouders krijgen de tip dat zodra je ziet dat je kind een lievelingsknuffel heeft om een tweede exemplaar aan te schaffen. Daarmee
ben je er dan nog niet, want de knuffels moeten gelijk opgaan qua
verslijten, verkleuren en dat speciale geurtje, die combinatie van de
knuffel en de eigen lijfgeur. Daar begint dus de grote wisseltruc om
te zorgen dat je altijd een vergelijkbare, niet van echt te onderscheiden knuffelbeest hebt. Dit is mij nooit gelukt. Mijn oudste had de Kika knuffelbeer en deze is lief en goed verkrijgbaar, dus zag ik het belang niet in van een tweede, precies dezelfde Kika knuffelbeer. De
jongste had wel een aparte tut gekregen bij het kraambezoek en was
er al snel verzot op. Stad en land heb ik afgezocht voor een tweede
exemplaar, met als uiterste redmiddel een mail naar de fabrikant. Helaas is dat niet gelukt. Ik had wel een zelfde exemplaar, maar de echte
was geel en wit (nu een schimmige, vieze kleur grijs) en het tweede
exemplaar was blauw en paars. Dus nee, ze lijken niet op elkaar en ik
hoefde niet aan te komen met een grote verwisseltruc.
Rampscenario
Hoe vaak het al niet is voorgekomen dat de jongste zijn knuffel (roepnaam Nana) kwijt was, is ontelbaar. Altijd vlak voor het naar bed gaan
de geijkte vraag “waar heb je Nana gelaten?”. En even zoveel keren
loop ik te mopperen dat Nana alleen nog maar in bed mag blijven en
niet mee mag naar beneden, buiten of ergens naartoe. Laatst las ik
weer zo’n berichtje dat in de dierentuin van Dublin een meisje haar
lievelingsknuffel, een roze beer had laten liggen op het toilet. Toen ze
teruggingen om te kijken, was de beer helaas verdwenen. Ondanks
alle zoekpogingen werd de knuffelbeer niet teruggevonden. Als vervolg daarop besloot een vriend van de familie om een tweet online te
plaatsen en zo de zoekactie vervolg te geven via de social media. Of
deze manier van zoeken het gewenste resultaat heeft opgeleverd heb
ik helaas nog niet gelezen, maar ik hoop het wel voor de kleine meid.
Oeps
Iedereen kan zich het verdriet voorstellen van een (klein) kind wat
zijn knuffelbeest kwijt is. Maar als het dan toch in het echt plaats
vindt, is het verdriet hartverscheurend. Juist toen ik het helemaal niet
meer verwachtte, gebeurde het dan toch. Op vakantie, Oostenrijk
hadden we al ver achter ons gelaten en we maakten ons op voor de
nacht in ons nieuwe onderkomen in Kroatië. De kleine had zijn Nana al, maar waar was Kika nou toch? In de kamer werd gezocht en ik
zocht in de auto. Al snel werd duidelijk dat we Kika niet gingen vinden. Waar zou dat beest nou toch zijn? Uit de auto gevallen onderweg met pauzeren of toch in het hotel in Oostenrijk? Gelukkig is onze oudste niet meer zo jong en kan hij zonder knuffelbeer wel slapen,
maar dat maakte het verdriet niet minder. De volgende dag telefoneerde we naar het hotel en vroegen of zij toevallig een wat magere,
versleten knuffelbeer hadden gevonden bij de schoonmaak van de
kamers. Het eerste antwoord was dat ze dat niet wisten en of we later
nog konden terugbellen. Natuurlijk deden we dat en gelukkig kwam
toen het verlossende antwoord, Kika was terecht! De opluchting was
groot en de vakantiedag kreeg een extra sprankeltje blijdschap erbij.
Hereniging
Dan is een knuffel terecht, maar dan moet je ook nog zorgen dat de
knuffel weer daar komt waar hij hoort, in de armen van je kind. In ons
geval betekende dit op de terugreis een omweg van zo’n 200 kilometer, maar dat heb je er dan voor over. In de tussentijd hadden we nog
van de eigenaar van het hotel een mailtje gekregen met het bericht
dat de bruine beer het goedmaakte. Dit maakte weer heel veel goed.
Het moment dat onze zoon zijn Kika weer in zijn armen sloot en hem
stevig vasthield en knuffelde was onbetaalbaar. Graag zou ik de foto
van dat moment met jullie delen, omdat je soms niet in woorden kan
vangen, wat beeld wel kan. Helaas moet ik jullie dit beeld schuldig
blijven. Het is al erg genoeg dat ik over mijn mannetjes schrijf, maar ik
ga niet hun privacy schenden met foto’s met voor hun hele bijzondere, maar ook kwetsbare momenten. Dus hoop ik dat jullie je kunnen
voorstellen hoe het tafereel eruit zag en blijft er na het lezen van dit
stukje een glimlach achter op je gezicht en misschien zelfs wel een
herinnering aan je eigen knuffelbeest van vroeger.

The Amstel Gospel Choir
repetities beginnen weer
Regio - Na een welverdiende zomervakantie gaat The Amstel Gospel Choir op dinsdag 19 augustus
weer beginnen met de repetities.
Het koor is momenteel op zoek naar
goede zangers en zangeressen in
aanloop naar het eigen concert in
februari 2015. Kun jij goed zingen
en lekker bewegen, dan kun je nú
ervaren hoe het is om de mooiste
gospelsongs te zingen! Aanmelden
kan via www.amstelgospel.nl

Binnenkort
weer
streekmarkt
Regio - Op zaterdag 13 september wordt alweer voor de 6e keer de
Streekmarkt Uithoorn gehouden op
het Amstelplein, van 11-16 uur. De
markt biedt ‘producten van het land’,
zoals: groente, fruit, zuivel, honing,
bier en wijn. Maar ook zelfgemaakte worsten, crêpes, stroopwafels,
vruchtensappen en ijs. Verder vindt
u er handgemaakte wollen en zijden
kleding met accessoires. Lokale verenigingen zoals de Fietsersbond, de
ANBO, de foto-film club, het diabetesfonds, groengroep Uithoorn en
IVN presenteren zich. Op de markt
kunt u proeven, informatie opvragen, kopen, eten en elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje. De kinderen kunnen geschminkt
worden, er zijn een authentieke suikerspinkraam en springkussen.
Nieuwe deelnemers zijn nog van
harte welkom op deze biologische
en ambachtelijke markt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
via amsuiker@hotmail.com.

Agenda
Vita Welzijn

In de Buurtkamers is de
hele zomer wat te doen
Regio - Juist in de vakantieperiodes, wanneer veel mensen op vakantie zijn en clubs en verenigingen
stilliggen, zijn de Buurtkamers in De
Ronde Venen open.
Dan is het heel gezellig om door de
enthousiaste gastvrouwen/-heren
van de buurtkamers in een sfeervolle ruimte verwelkomd te worden
met een lekker bakkie koffie of thee
mét een koekje en andere ouderen
uit uw straat of buurt te ontmoeten.
Natuurlijk kunt u een krant en tijdschriften lezen, kaarten of andere
spelletjes doen en er zijn allerlei creatieve mogelijkheden. Maar bovenal
vind iedereen het fijn om met elkaar
bij te praten. Deze zomer zijn bij alle
4 de Buurtkamers de terrasjes geopend om ook van het buitenleven
te genieten. En houdt u van jeu de
Boules: In Wilnis en Mijdrecht zijn
professionele banen en zijn er ballensets te leen. Zie bijgaande foto gemaakt door Michael Hartwigsen. In De Hoef is er een grasbaan

waar u ook cricket kunt spelen. In
Mijdrecht en Wilnis kunt u ook aansluitend na 12.00 mee-eten voor €
5,-. In Vinkeveen zijn er ook nog 2
zomerlunches. Wilt u ook eens de
sfeer proeven in de Buurtkamer?
Kom dan gauw gezellig een keertje
kijken of neem voor vragen of meer
info contact met ons op.
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel.
(0297) 288466. Elke dinsdag en
donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 12:0013:15 uur
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel.
(06) 28249257. Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: 1
x per maand 12:00-13:30 uur
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) tel. (0297) 250692.
Elke dinsdag en donderdag 10.0012.00 uur. Eettafels: dinsdag 12:0013:15
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. (06) 57125450. Elke dinsdag
10:00-12:00 uur

Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl

The Amstel Gospel Choir zingt de
meest swingende gospels en moderne pop- en soulmuziek op bruiloften en feestelijke evenementen.
Het koor o.l.v. dirigent Vladimir Pairel (bekend van o.a. Chosen Gospel
Choir) bestaat uit 13 leden en repeteert op dinsdagavond van 20.30 tot
22.30 uur in basisschool ’t Startnest,
Arthur van Schendellaan 100e, 1422
LE in Uithoorn. www.amstelgospel.
nl, email: amstelgospelchoir@gmail.
com, tel: 06-30163324

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Gymnastiek (MbVO) op
donderdagmorgen
Donderdagmorgen 14 augustus starten er weer twee groepen onder deskundige leiding
van Lydia de Rijk

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang

Huiskamergroep
Iedere woensdag komt deze groep bij elkaar van 10.0013.00 uur. Vaste onderdelen van
het programma zijn gezamenlijk
koffie drinken, een spelletje en
een eenvoudige lunch. Kosten:
5 euro U bent van harte welkom
om de gezellige sfeer te komen
proeven.

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.

Zomerbingo op vrijdag 15
augustus, aanvang 13.30 uur
De zaal gaat om 13.00 uur open
en de bingo start om 13.30 uur.
De kaartjes kosten 0,50 cent per
stuk. De toegang is natuurlijk
gratis en iedereen is van harte
welkom. De vrijwilligers zorgen
weer voor leuke prijzen en er is
een hapje en een drankje.

oplAgE: 16.100

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl
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Afsluiten zomervakantie
met Vakantiespeelweek
Vervolg van de voorpagina.
Op dinsdag is het (bij geschikt weer)
‘sportdag’ op de sportterreinen van
de Molmhoek. Op de verschillende sportlocaties van SV Hertha, De
Vinken en VLTV kunnen de kinderen
onder leiding deelnemen aan velerlei vormen van sport en spel. ‘Bewegen’ is ook in de Vakantiespeelweek
een hot item. Woensdag is de ‘culturele dag’ die dit keer gewijd is aan
Brazilië! Het drukste is het altijd op
de laatste dag, donderdag, waar van
10.00 tot 15.00 een complete Oudhollandse spellenkermis in De Boei
wordt opgetuigd wat wordt gezien
als het summum van speelplezier.
Wilt u uw kind daar op die dag (nog)
aan laten deelnemen, dan kunt u
dat kenbaar maken bij de organisatie, tel. 06-38079831 of ‘aan de zaal’
bij dorpshuis De Boei.
De Vakantiespeelweek wordt georganiseerd door de stichting Vakan-

tie Speelweek De Ronde Venen. Het
gaat daarbij om een gezellige en
actieve afsluiting van de schoolvakanties. Tegen een lage vergoeding
kunnen de kinderen vier dagen lang
knutselen, sporten en spelen met
leeftijdgenootjes. Elke dag is dat
van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00
tot 15.00 uur. Tussen 12.00 en 13.00
uur is er middagpauze. Tijdens de
Vakantiespeelweek komen de kinderen in aanraking met activiteiten
die ze thuis minder vaak ondernemen, zoals werkstukken timmeren
en deel uitmaken van een spel en
sportprogramma. In totaal kan de
organisatie 400 kinderen een leuke week bezorgen onder begeleiding van een groot aantal vrijwilligers en ouders. Was u dit jaar niet
in staat uw kinderen te laten meedoen, dan kunt u hen voor volgend
jaar (tijdig!!) inschrijven. Zie daarvoor ook de website: www.vakantiespeelweek.nl.

Programmaboekje bij
Stichting ‘Paraplu’
Regio - Bij het begin van het 34ste
seizoen van de Stichting ‘Paraplu’ presenteert de Stichting ‘Paraplu’ een volledig vernieuwd, interessant en verrassend programma
voor het seizoen 2014-2015, dat is
opgenomen in een nieuw vormgegeven programmaboekje. Het nieuwe seizoen begint op maandag 15
september 2014. Enkele jaren geleden werd de lay-out van het boekje gemoderniseerd en is de omslag,
dus het uiterlijk, van het programmaboekje op een verfrissende wijze gemoderniseerd. Elk jaar en dus
ook nu weer wordt de houd van het
programma vernieuwd en aangepast.
Nieuw programma
De Stichting ‘Paraplu’ De Ronde Venen stelt zich ten doel om ieder in
de gelegenheid te stellen, de nodige kennis en/of sociaal-, maatschappelijke vaardigheden aan te
leren om te kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij, en/of
om invulling te geven aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. De stichting doet dit door middel van een
breed aanbod van activiteiten op recreatief, educatief en cultureel gebied tegen lage inschrijfkosten, zodat ook juist de minder draagkrachtigen kunnen deelnemen.
Het programmaboekje bevat alle
activiteiten voor het komende seizoen 2014-2015, die zowel op de
dag als op de avond worden gehouden in het gebouw van de Stichting

‘Paraplu’. In tijdsduur variëren zij
van een tot meerdere dagdelen gedurende het seizoen, dat loopt van
september tot en met april. Daarnaast organiseert de Stichting ook
een paar culturele uitstapjes in de
vorm van dagtochten.
De activiteiten vinden in een ontspannen en gezellige sfeer plaats
zodat ieder zich thuis voelt en worden geleid door een spelleider of
docent. Gastvrouwen en gastheren
bieden ondersteuning tijdens de activiteiten en dragen ertoe bij dat alles wat nodig is rond en tijdens de
activiteiten op een plezierige wijze
verloopt.
Ook voor het nieuwe seizoen heeft
de stichting weer een breed aanbod
samengesteld met creatieve cursussen, digitale cursussen, moderne talen, spirituele cursussen, workshops, ontspanningsactiviteiten en
dagtochten.
Via de website www.stichtingparaplu.nl kan men zich rechtstreeks inschrijven voor een activiteit. Dat kan
ook door middel van een inschrijfformulier dat men in het programmaboekje vindt, dat kan telefonisch
worden besteld (0297 283908) of
worden afgehaald op elke donderdagmiddag PieterJoostenlan 28 te
Wilnis.
Tijdens de jaarlijkse open-inschrijfdag op zaterdag 30 augustus 2014,
kan men zich laten informeren over
alle cursssen en activiteiten en zich
tevens inschrijven.

40 Jaar Cursusproject
De Ronde Venen
Regio - Het cursusproject viert dit
jubileum, tevens de opening van het
najaars-cursusseizoen, met een bijzondere, extra feestelijke cursusmarkt op 5 september van 18.4521.00 uur in De Boei in Vinkeveen.
Het shantykoor De Turftrappers zullen om 19.00 uur met een eerste optreden de stemming erin brengen.
Burgemeester M. Divendal opent
om 19.15 uur de markt. De inschrijving op de cursussen van het nieuwe seizoen begint om 19.30 uur. Zoals gewoonlijk zullen veel docenten
aanwezig zijn om kennis te maken
met de a.s. cursisten en om inlichtingen te geven over de te houden
cursus. Er is een tentoonstelling,
te bezoeken vanaf 18.45 uur. Tevens wordt in de tentoonstellingsruimte een film vertoond over het
cursusproject. De Turftrappers la-

ten ook nog een keer van zich horen. De markt blijft de eerste gelegenheid om in te schrijven op de
cursus(sen) die men wil volgen. Vergeet niet uw IBANnummer! Na de
markt kan men ook nog inschrijven via de website of bij de Rabobank op de cursussen die nog niet
zijn volgeboekt op de markt. Het inschrijven via de website gaat anders
dan voorheen. Vanwege nieuwe
bankregels kunt u ons alleen machtigen om het cursusgeld van uw rekening af te schrijven als u het inschrijfformulier van de website invult, print, ondertekent en opstuurt
naar( of in de brievenbus doet van):
Cursusadministratie
Cursusproject De Ronde Venen, Kievitslaan
64, 3645KM Vinkeveen. Informatie vindt u ook op de website
www.cursusproject.nl

De zomerbarbecue in
De Hoef
Regio - De stichting “Vrienden Antoniuskerk De Hoef” organiseert
op 24 augustus a.s. alweer voor de
8e keer de Jaarlijkse barbecue op
het kerkplein voor de kerk. Aangezien het vorig jaar een groot succes was, zal ook dit jaar weer jeu
de boules worden gespeeld. Hierbij kan men een beker winnen als
beste jeu de boules speler/speelster van de Hoef. Natuurlijk kunt u
ook weer sjoelen op de grote sjoelbak. Deze gezellige middag begint
om 14.00 uur en rond 16.00 uur zal
op het kerkplein de barbecue worden aangestoken. Voor deze barbecue kunnen mensen buiten de Hoef
zich opgeven bij Tiny Röling 593292,
Gerda van Blokland 593253 of Henny Kandelaar 593532. De kosten

voor deze BBQ zijn 25 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis en 10 euro voor kinderen van 12
tot 16 jaar. Ook zijn er verschillende kinderattracties aanwezig zoals
een springkussen, skippyballen en
een sjoelbak met leuke prijsjes. Het
bankrekeningnummer van de stichting vrienden Antoniuskerk is: NL36RABO0102241384. Wij hopen dat
er op deze middag veel mensen zullen komen om elkaar weer eens gezellig te ontmoeten en daardoor ook
een bijdrage leveren voor het behoud van onze kerk.
Laat blijken een vriend te zijn van de
Antoniuskerk en kom deze middag
naar de barbecue, Iedereen is van
harte welkom
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Muziekvereniging KNA
start met repetities!
Regio - Vanaf maandag 18 september beginnen de repetities en trainingen voor het seizoen 2014-2015
van Muziekvereniging KnA.
Voor dit nieuwe seizoen heeft Muziekvereniging KnA betere mogelijkheden voor beginnende muzikanten. Leerlingen van KnA kunnen
nu reeds na 1 jaar gaan meespelen
in het Leerlingen orkest. Op maandag 18 september starten de repetities van het nieuw te vormen Leerlingenorkest. Dit orkest is speciaal
bedoeld voor de beginnende muzikant en staat onder de enthousiaste leiding van dirigent Richard Wortel. De repetitie begint om 19.00 uur
en duurt tot 19.50 uur. Niets is leuker dan samen muziek maken en
men leert ontzettend veel door mee
te spelen in een orkest. Bent u ook
een instrument aan het leren spelen? Neem dan eens contact op met
KnA om te zien of u ook mee kunt
spelen! Voor de gevorderde spelers
is er het KnA Orkest. Hierin spelen
alle overige muzikanten die lid zijn

van de vereniging. Het repertoire is
zeer divers en wordt aangepast aan
de thema’s die gespeeld worden op
de concerten. Het KnA Orkest staat
onder leiding van dirigent Gerhart
Drijvers. De repetitie vindt plaats
vanaf dinsdagavond 19 september, iedere dinsdag tussen 19.45 en
22.15 uur. Het is mogelijk een repetitie bij te wonen als u zelf ook gevorderd muzikant bent. KnA kan in
alle secties nog muzikanten gebruiken.Daarnaast zijn er nog de projectorkesten zoals het Dweilorkest
en het Music Band voor straatoptredens. Deze orkesten repeteren op
de maandagavond vanaf 20.00 uur.
KnA bereidt zich voor op het jaarlijkse concert van de vereninging op zaterdag 1 november a.s.
in het Crown Theater in Aalsmeer.
De kaartverkoop hiervoor is inmiddels gestart en kaarten kunt u bestellen via www.amusicnightout.
nl. Meer informatie m.b.t. de repetities en muzieklessen vindt u op
www.kna-uithoorn.nl

Energieweg 107, 3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl, seniorwebdrv@gmail.com

Nieuws van SeniorWeb
Regio - Het lesprogramma van
SeniorWeb De Ronde Venen
voor najaar 2014 is klaar. De nadruk ligt weer op de thuiscomputer en op tablets. Voor de thuiscomputer hebben wij de volgende cursussen. Basiscursus 1:
Vier lessen, voornamelijk gebaseerd op bestandsbeheer met de
Windows Verkenner onder Windows 7 of 8. Belangrijk wanneer
het gaat om het ordenen van uw
persoonlijke gegevens. Basiscursus 2: Vier lessen gebaseerd op
het werken met Apps, met Internet en met Email onder Windows
8. Verder een vier lessen durende opfriscursus voor mensen die
hun kennis over bestandsbeheer
willen ophalen om de chaos aan
bestanden in de thuiscomputer
onder Windows 7 of 8 op orde
te brengen. Voor de fotoliefhebbers tenslotte hebben we de cursus Picasa. Zes lessen over fotobeheer. Voor het groeiend aantal tabletgebruikers organiseren
we in Mijdrecht en Abcoude ook
weer een aantal twee uur durende workshops. Hieronder ziet u
de lesschema’s.
Mijdrecht in de openbare bibliotheek ‘s morgens van 10.00-12.00
uur:
- Kennismaken met de computer. Een gratis les op 1 september en 15 oktober.
- Basiscursus 1 start op 22 sep-

-

tember, 2 oktober en 29 oktober.
Basiscursus 2 op 20 oktober,
30 oktober en 26 november.
Opfriscursus op 10 september
en 24 november.
Cursus Picasa op 11 november.
Tablet workshops op 9 september, 10 oktober, 4 november en 11 december.
Internetbankieren: Een les
elke laatste vrijdag van de
maand te beginnen in september.

Uithoorn in het Buurtnest ‘s middags van 14.00-16.00 uur:
- Basiscursus 1 start op 9 september, 23 oktober en 27 oktober.
- Basiscursus 2 op 7 oktober, 20
november en 24 november.
- Cursus Picasa op 4 september
en 11 november.
Abcoude in de openbare bibliotheek ‘s morgens van 11.00-13.00
uur:
- Vier lessen Windows 8 start
op 8 september.
- Een workshop tablets op 6 oktober.
Aanmelden telefonisch 0297282938 of 06 5345 4196 of per
email naar seniorwebdrv@gmail.
com. Zie ook onze website op
www.seniorwebderondevenen.nl

Sfeervolle en verzorgde barbeque
bij Seniorencomplex “Veenstaete”
Regio - Op dinsdag 5 augustus
j.l. genoten ongeveer 50 bewoners
van het seniorencomplex “Veenstaete” in de sfeervolle en versierde
tuin rondom de vijver van een heerlijke barbeque verzorgd door Brasserrie de Waard te Wilnis. Er heerste een heel gezellige sfeer, het weer
werkte mee en alles smaakte voortreffelijk. Alle deelnemers aan de
barbeque bedanken dan ook het
team van Brasserie de Waard voor
de uitstekende verzorging en uiteraard de bewonerscommissie van
“Veenstaete”die dit hebben georganiseerd.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt
inneemt.

Maden in de vuilnisbak
Het is weer raak deze zomer;
een ware vuilnisbak-made invasie! Ik kan me het nog heel
goed van verleden jaar herinneren-zo vies en irritant. Maar
een gewaarschuwd mens telt
voor twee en daarom was ik
vast besloten deze zomer niet
nog eens slachtoffer te worden. Dus alles niet in een plastic zak, nee nee, 2 plastic zakken en goed dicht gebonden.
Na een week een flinke scheut
bleekwater erin gespoten en
als de vuilnisbakken geleegd
waren, de bak goed schoonmaken met een warm sopje en
lekker in de zon laten drogenklaar voor de volgende ronde.
Prima oplossing dacht ik zo,
koste wel een beetje moeite
en een extra paar centjes maar
de maden bleven weg, tenminste dat dacht ik. Want toen
het echt warm werd , was die
schone vuilnisbak met dubbele
zakken en bleekwater toch niet
zo efficiënt als ik aanvankelijk
gedacht had-de maden waren
namelijk weer terug.
Dus heb ik maar eens een paar
mensen hier over in de straat
aangesproken, maar wat bleek,
niemand had er last van-ik
schaamde me dood! Maar toen
ik de eerstvolgende keer mijn
vuilnisbak nadat ze geleegd
waren weer van het verzamelpunt ophaalde kon ik mijn
ogen niet geloven; wat een vieze boel daar, ik was dus helemaal geen uitzondering. Zeker
van de helft van de vuilnisbakken zaten onder de maden en
de vliegen, bah!
Toen snapte ik ook waarom
veel mensen niet willen toegeven dat er maaien in hun vuilnisbak zitten-gewoon schaamte! Dus toen maar de gemeente gebeld om toch eens te informeren of de 2 weken regel
wellicht onder discussie stond

en misschien ook wel eens
weer terug gedraaid kon worden naar een maal per week
legen. Helaas, ik kreeg geen
sympathie, sterker nog, er zouden verhoudingswijze in de
zomermaanden maar weinig
klachten binnen komen.
Nou zij ik “dat lijkt me sterk” ja
hoor zij de ambtenaar, dat komt
natuurlijk omdat de meeste
mensen dan met vakantie zijn!
Ja, ze zijn best slim daar, dus
gooide ik het over een andere
boeg om hem uit te leggen dat
vliegen nog altijd dragers zijn
van vele gevaarlijke virussen,
schimmels en bacteriën; vooral niet aantrekkelijk voor oudere mensen en kleine kinderen!
Maar ja, de bezuiniging he,
daar kan je niet omheen, ook
onze gemeente niet, dus helaas ik vond geen sympathiek
oor. Wat ik toen maar deed
om niet als een “vieze” inwoner met een made-vuilnisbak
opgemerkt te worden was ten
eerste mijn huisnummer van
de bak te krabben, en dan als
laatste de bak op de verzamelplaats zetten, en als eerste
weer ophalen. Geen kip die het
ziet, en als een kip het toch zou
zien weet ie toch niet van wie
die vuilnisbak is, dus zo gezegd
incognito. Maar ja, toen was ik
net te laat, of de vuilniswagen
was een tikkeltje te vroeg, in
ieder geval zat ik toen met een
vuilnisbak voor een maand, en
dat is een heel ander verhaal.
Toch heb ik de oplossing gevonden om een schone hygiënische vuilnisbak in de warme
zomermaanden voor de deur te
kunnen hebben staan, en dat
wil ik graag met u delen; gooi
uw rommel ’s avonds laat gewoon bij de overburen in de
bak!
Arno, Inwoner Grift Uithoorn

Behoud de
burgemeesterswoning
Veel historisch erfgoed heeft
Uithoorn niet (meer). Daarom is het jammer dat de gemeente zo onzorgvuldig omgaat met het weinige dat er
wel is en geen les lijkt te trekken uit missers in het verleden.
De voormalige burgemeesterswoning bijvoorbeeld, op de
hoek van de Thamerlaan en de
N196. Dat pand dreigt binnen
afzienbare tijd gesloopt te worden. Dat wisten we; het staat
immers met zoveel woorden in
het onderdeel ‘Kaders’ van de
voorstellen van het college van
B&W van 28 november 2013.
Voorstellen die de gemeenteraad op 12 december 2013
omzette in een besluit.
Maar wie de raadsstukken bekijkt ziet iets merkwaardigs. In
het gedeelte ‘Kaders’ staat namelijk: “In dit document [verwezen wordt naar het Masterplan Dorpscentrum] wordt ook
richting gegeven aan de gewenste beeldkwaliteit. Voorts
is bij de vaststelling van het
beeldkwaliteitsplan in december 2009 voor het centrum
een motie aangenomen over
de voormalige burgemeesterswoning. Daarin staat letterlijk:
‘Spreekt uit dat de karakteristieke bouwwerken van en rond
de ambtswoning aan de Thamerlaan als ingrediënt van de
inspiratiebron wordt betrokken bij de beeldkwaliteit van
het dorpscentrum’. Dit is uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling. Gezien de gewenste
ontwikkeling van het beoogde
winkelcentrum, het daarmee
gepaard gaande ruimtegebruik
en de noodzakelijke financiële haalbaarheid achten wij het
onmogelijk de voormalige burgemeesterswoning te behouden.” Het ‘als ingrediënt van de

inspiratiebron’ betrokken worden bij ‘de beeldkwaliteit van
het dorpscentrum’ betekent
dus niet dat het ‘ingrediënt’,
de voormalige burgemeesterswoning, behouden zal blijven.
Wij vragen ons af of in 2009 alle raadsleden zich bewust zijn
geweest van deze enorme adder onder het Uithoornse gras.
Veel Uithoornse burgers zullen,
net als wij, waarschijnlijk zelfs
gedacht hebben dat de betreffende motie het behoud van de
voormalige burgemeesterswoning betekende.
Moeten we nu de voormalige
burgemeesterswoning als verloren beschouwen? Of … zijn
er nog voldoende verontruste
burgers die een grootscheepse ‘Actie behoud de voormalige
burgemeesterswoning’ willen
steunen? Het zou toch mooi
zijn als dit beeldbepalende
pand behouden blijft en met de
tegenover gelegen panden een
‘toegangspoort blijft vormen
tot de, qua architectuur, al even
karakteristieke
Thamerlaan/
Prins Bernhardlaan. In veel steden en dorpen in Nederland
is men er in geslaagd historische panden in te passen in
modernere voorzieningen als
winkelcentra. Dat moet in Uithoorn ook kunnen. In de tuin
van de voormalige burgemeesterswoning staat een prachtige magnoliaboom die is opgenomen in een lijst monumentale bomen. Laat de gemeente
zich nog eens goed achter de
oren krabben en zich afvragen
of boom en pand niet beide behouden dienen te worden. Dat
zou een groots gebaar zijn. Uithoorn verdient het!!
Mieke Freeke
Berend van Dalfsen
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Grote uitslaande brand
in bedrijfspand Uithoorn
vervolg van de voorpagina
De brand greep snel om zich heen. Door de omliggende bedrijven nat te houden heeft de brandweer weten te voorkomen dat
de brand zich uitbreidde naar de omliggende panden. Deze liepen
wel rook- en waterschade op. De rook was in de wijde omgeving te
zien en te ruiken. Daarom werd omwonenden die last hadden van
de rook geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Rook inademen
is nooit gezond. Door de hevige rookontwikkeling was er tijdelijk sprake van verminderd zicht op de N201. Automobilisten werd
verzocht hun snelheid aan te passen. De brand was rond 10.30 uur
onder controle. De brandweer zal nog enkele uren bezig zijn met
nablussen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Dit zal nader worden onderzocht door de brandonderzoekers van TBO.
Foto’s Marco Carels en Yvonne van Doorm
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Spektakel rond het fort bij
Rondje Stelling

Tour de Kwakel:

De prijzen zijn verdeeld,
de lampen zijn gedoofd
Regio - Vrijdagavond vond de prijsuitreiking in het Tour Home plaats
van de 59ste Tour de Kwakel. De bidons werden weer rijkelijk gevuld en
ook het buffet werd grote eer aangedaan. De grote winnaar van zowel
de rode en gele JOS van den BERG
trui Vincent Bartels was op vakantie,
maar hij stuurde zijn manager Theo
Bartels om de bokalen, de truien
en de bloemen in ontvangst te nemen. Dat hij dit niet gewend is, kun
je wel zien op de foto waar hij geflankeerd wordt door links nummer 3 Eric Zethof en rechts nummer 2 Joris Voorn. Joris werd voor
de tweede keer op rij winnaar van
het jongerenklassement en mag de
witte JOS van den BERG trui houden. De Pietje Verhoef bokaal voor
de beste tijdrijder werd uitgereikt
aan Marga Kouw en de Frank Vlasmanbokaal, voor diegene die op de
50ste plek eindigt ging naar Wilco
van Leeuwen. Op de voorlopige uitslag stond Bart Peek als 50ste, maar
door een terechte reclame door zijn
barmaat Dopper Onderwater werd
hij naar de 51ste plek verwezen. In
het ploegenklassement was het dit
jaar heel spannend. Er eindigde 3
ploegen op de tweede plek, maar
uiteindelijk werd de winnaar “de
Eeuwige Tweede”. De ploeg bestaat
uit Kopman Vincent Bartels, Luc van
der Meer, Matthijs van Rijn, Willem
Holla en Gonny Franken. Gonny wilde liever de Rode lantaarn dan de
gele pet winnen, dat was ook bijna gelukt, want ze werd 99ste, net
voor Thijs Holla die de lantaarn wel
in ontvangst mocht nemen. Oplettende Thijs maakte ons erop attent
dat er op het plaatje 2013 stond. Je
krijgt snel een goede lantaarn, Thijs.
Roem
Naast de roem en de bekers wor-

den er ook kleine geldprijsjes verdiend. Vorig jaar heeft de Tourdirectie de regel ingesteld dat niet afgehaalde prijzen gedoneerd worden
aan een kleinschalig goed doel. Deze overgebleven enveloppen werden in de speciaal ontworpen bus
gedeponeerd. Maar ook een aantal aanwezige deelnemers doneerden hun bij elkaar getrapte centjes.
Dit jaar is het doel de weeskinderen van Timau, waar Sabine van Eijk
medewerkster is. Zij zal in een ander artikel hier meer over vertellen.
Bent u nieuwsgierig naar dit doel
of wilt u ook iets doneren aan deze
Stichting? Kijk op http://www.stichtingkinderenvantimau.nl.
De Tourdirectie kijkt terug op een
hele goed geslaagde Tour de Kwakel 2015 en wil nogmaals iedereen
bedanken die eraan meegewerkt
heeft om het ook dit jaar weer tot
een groot succes te maken. Jos van
den Berg, Kooijman sierbestrating,
Mira en Willem Wahlen, Weko Souvenirs, Paul Broere, Hotel Hengelsport. Gerda en Ton Vlasman, waar
de lampen nu zijn gedoofd.
De Tourdirectie is al druk met de organisatie van de 60ste Tour de Kwakel, en is bezig om een trip te regelen naar de Grand Départ in Utrecht.
Tour de Kwakel deelnemers die mee
willen, worden verzocht hun mailadres door te geven op tourdekwakel@gmail.com, zodat we jullie op
de hoogte kunnen houden van de
ontwikkelingen.
Onze sportverslaggever heeft direct
na de prijsuitreiking de kuierlatten
genomen en zadelde mij op met de
opdracht een stukje voor de krant te
schrijven. Bedankt Adrie! De Tourdirectie wenst iedereen nog een fijne vakantie en wellicht tot de 60ste
Tour de Kwakel.

Regio - Op zaterdag 30 augustus
start in Uithoorn de jaarlijkse fietstocht langs de Stelling van Amsterdam met ludieke acties en spektakel op het fort aan de Drecht.
Deelnemers aan Het Rondje Stelling worden in het Pannenkoeken
Fort gastvrij ontvangen en na afloop van de fietstocht weer feestelijk onthaald binnen de muren van
het robuuste fort. Speciaal voor
deelnemers aan de afstand van 45
km pakt het twee maanden geleden
geopende
pannenkoekenrestaurant extra uit. Deze route is nieuw
en wordt dit jaar voor het eerst verreden naast de bestaande fietsroutes van 85 en 170 km voor racefietsers. Deelnemers aan de korte afstand vertrekken tussen 09.00 en
11.00 uur vanaf het Pannenkoeken
Fort en de deelnemers aan de lange
afstanden vertrekken tussen 07.00
en 09.00 uur vanaf het clubgebouw
van UWTC.
Het Rondje Stelling wordt alweer
voor de derde keer georganiseerd
door de Uithoornse Wieler Trainings
Club. En met succes want na de
start in 2012 werd de afstand van
170 km over de hele verdedigingslinie al snel uitgebreid met een kortere afstanden van 85 km. Dit jaar
krijgt de populaire fietstocht wederom uitbreiding met een route van
45 km speciaal voor gezinnen, recreatieve fietsers en e-bikers. Door
inspanningen vanuit de provincie
Noord-Holland en ondersteuning
van de Rabobank worden sport en
cultuur met elkaar verbonden door
stops bij eeuwenoude forten die
zich langs de fietsroute bevinden.
Het Pannenkoeken Fort
gastheer voor recreanten
Voor de ontvangst van de zeshonderd deelnemers was uitbreiding
nodig en daarom besloot UWTC het
fort aan de Drecht in te zetten als

extra startlocatie naast de faciliteiten die hun clubgebouw heeft ten
aanzien van parkeerruimte en sanitaire voorzieningen. Eigenaar Hans
Tieken en zijn dochter Peggy van
Het Pannenkoeken Fort waren direct enthousiast over dit initiatief en
boden aan om hun nieuwe restaurant op de dag van de fietstocht extra vroeg te openen. Vanaf half negen kunnen deelnemers aan de korte afstand van 45 km hier inchecken. Om 09.00 uur vindt een officieel openingsmomentje plaats waarbij de fietsers tijdens dit spektakel
genieten van een leuk koffie arrangement. Deelnemers aan de langere afstanden kunnen vanaf 07.00
uur vertrekken vanaf de UWTC aan
de Europarei 3 in Uithoorn. Achter
het clubgebouw aan de Europarei is
meer parkeerruimte dan bij het fort
en natuurlijk is daar ook koffie voordat de deelnemers aan hun lange rit
beginnen. Zij arriveren ‘s middags
bij het fort en ervaren dan alsnog de
sfeer binnen de dikke muren van de
vroegere verdedigingslinie.
Ludieke acties voor
vroegboekers
Degenen die zich vóór 26 augustus inschrijven via www.rondjestelling.nl hebben naast het voordeel
van een goedkoop tarief ook kans
op het speciaal ontworpen wielershirt. Gezinnen met kinderen onder zestien jaar ontvangen één Stellingshirt in de maat XS geheel gratis. Wielrenners die starten in het
Stellingshirt van voorgaande edities en daarbij een nieuwe deelnemer aanbrengen, ontvangen het
unieke shirt ook gratis. Voor overige
deelnemers is het shirt te koop voor
€ 15. Voorwaarde is wel dat zij zich
vooraf aanmelden via de online inschrijvingsmodule op www.rondjestelling.nl. De inschrijving blijft geopend tot en met 26 augustus.

Seizoen in zwembad De
Waterlelie start 18 augustus

Regio - Is het hem toch gelukt, zonder in de top vijf te eindigen staat
Ruud Lesmeister voorlopig op één
in de totaal stand na negen bridgeavonden. Bij afwezigheid van Cora de Vroom greep hij zijn kans en
staat nu op 480,74 punten. Jan Egbers begint echter goed op stoom
te komen en het een- tweetje met
André van Herel leverde hem de
hoogste score van de avond op met
64,58% en een totaal van 443,30
punten. Cora zit hier vlak achter
met een totaal van 443,24! en Ada
Keur vinden we nu op vier terug
met 436,08. In de A- lijn werden Jan
de Jong & Theo Klijn tweede met
60,94% en kwamen de bridgegenen
bij Rita Vromen & Dustin de Leeuw
weer eens tot expressie met een
fraaie derde plek en 60,68%. Joke
Koert & Ineke v/d Lee presteerden
het om de Legmeer prominenten
Joop van Delft & Gerda Schavemaker met 57,81 om 57,55% te verslaan,
hoe zo spannend! In de B- lijn waren de topscores wel is waar lager,
maar de dames en heren gaven elkaar niets toe. Een gedeelde eerste
plaats voor Jan & An van Schaick en
Wil Groot & Cobie Bruine de Bruin
met 58,33% en een eveneens gedeelde vierde en vijfde met 52,08%

voor Jannie Aarsman & Joke de Wit
en Jacques Joosen & Jos Vlek. Trudy van den Assem & Cathy Troost
wrongen zich hier knap tussen met
54,17% als derde. In de C- lijn hebben Tini Lotgerink & Ans Voogel de
smaak te pakken. Nu zelfs eerste
met een prima 60,42%. Ineke Stegers & Hermien de Jong volgden
met 58,75% als tweede en ook hier
een gedeelde score, nu voor drie
en vier. Bep Verleun & Ria van Zuijlen en Henny Heijnen & Wim Harding eindigden allen op 55% precies. Henny en Wim hebben duidelijk de bakens verzet en nu volhouden. Marjan & Jan Wille completeerden de best of five met 52,50%.
Met nog drie avonden te gaan heeft
u nog alle kans om te oefenen voor
een vliegende start in de naderende
verenigingscompetities. Meld u aan
voor het zomerbridge van Bridgeclub de Legmeer, op de woensdagavond in de zaal van Dans & Party
Centrum Colijn aan de industrieweg
20 te Uithoorn.
Inschrijven kan per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon
0297-567458 of tussen 19.15-19.30
uur in de zaal. Aanvang om 19.45
uur en de kosten 6 euro per paar.

Regio - Op donderdag 21 september vindt de eerste training plaats
van Twirlteam Starlight. Onder leiding van trainster Sandra Verseput
kunnen kinderen vanaf 4 jaar kennis maken met twirlen en dansen.
Voor de allerkleinsten, vanaf 4 jaar
is de training tussen 16.30 en 17.00
uur, de meisjes tussen de 5 en 9 jaar
trainen tussen 17.00 en 18.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 is gereserveerd
voor de meiden vanaf 10 jaar. Lijkt
het je leuk om mee te doen? Aarzel dan niet en kom kijken/meedoen aan een van de trainingen. Je
bent van harte welkom! De trainingen vinden plaats in het Muziekgebouw van KnA aan het Legmeer-

plein, naast de Praktijkschool. Twirlteam Starlight doet mee aan verschillende wedstrijden door het seizoen heen en op deze wedstrijden
wordt ook weer aan verschillende
onderdelen meegedaan. Als team
maar ook individueel! Natuurlijk met
schitterende kleding en bijpassende
make up!
Ook zullen zij optreden tijdens het
jaarlijkse concert van Muziekvereniging KnA op 1 november a.s.. De
kaartverkoop hiervoor is inmiddels
gestart en u kunt de kaarten bestellen via www.amusicnightout.nl
Meer informatie m.b.t. de trainingen
en het twirlen vindt u op www.starlight-uithoorn.jouwweb.nl

8-weekse clinic hardlopen
bij de Veenlopers
Nieuw: extra warm water en
Intensief zwemles

Wisselingen in top
Zomerbridge

Twirlteam Starlight start
met trainingen

Regio - De vakantie nadert haar
einde, de scholen gaan over 1,5
week beginnen en dan start ook
het nieuwe seizoen in Zwembad De
Waterlelie. Na weken van veel buitenzwemmen, gaat nu het gewone rooster weer in. Dat betekent:
zwemlessen, vrijzwemmen binnen,
dagelijks banenzwemmen en veel
verschillende doelgroepen.
Vanaf augustus is er warmer water
in het ondiepe instructiebad: maar
liefst 32 graden! Ideaal om met de
allerjongsten te komen zwemmen
tijdens de Baby & Peuterlessen.
Vanaf woensdag 20 augustus starten de lessen weer. Op speelse wijze leren baby en peuters wat er allemaal mogelijk is in het water. Lekker
spelen, zwemmen, zingen en spetteren! Plezier staat centraal in deze lessen, die worden gegeven door
enthousiaste lesgevers. Deelname aan een Baby & Peuterles kost
€6,20 voor ouder en kind samen.
De lessen zijn op woensdagavond,
donderdagochtend en vrijdagochtend. Kijk voor de exacte tijden en
groepsindeling op de website.
Nog enkele plekken vrij
bij Intensief Zwemles
Nieuw in Zwembad De Waterlelie: intensief zwemles. In deze cursus van 24 lessen van 2,5 uur wordt
uw kind klaargestoomd voor het A
en B diploma van het ZwemABC.
De lessen starten op vrijdag 22 augustus, bij een volle groep, en duren van 13.00 tot 15.30 uur (inclusief 15 minuten pauze). Een vaste
instructeur of diens vaste vervanger geeft de kinderen les. Na iedere zes weken worden de vorderingen en het programma met de ouders besproken. De kosten voor het
volledige programma zijn 895,- euro, inclusief alle lessen, tussentijdse informatie, swimsuitpakje, inschrijfkosten en kosten diploma-

zwemmen. Om mee te mogen doen,
dient uw kind minimaal 5 jaar te zijn.
Voor meer informatie en voorwaarden kan contact worden opgenomen met Hoofd Zwemzaken Marjorie Meijer: m.meijer@esa-aalsmeer.
nl of 0297-322022.
Overige lessen en activiteiten
Verder biedt Zwembad De Waterlelie ook reguliere zwemlessen van
drie kwartier of een uur aan op bijna
alle dagen van de week. Daarnaast
behoren privélessen in groepjes van
4 kinderen tot de mogelijkheden.
Na je A en B, kun je verder zwemmen voor C, of een cursus snorkelen
of zwaardvis volgen. Ook voor volwassenen biedt het zwembad mogelijkheden om te leren zwemmen:
dinsdagochtend, dinsdagavond en
woensdagavond. Banenzwemmen
kan elke dag in het zwembad. En
lekker spelen in het water kan tijdens vrijzwemmen op woensdag,
zaterdag en zondag. Kijk voor alle
informatie, openingstijden en tarieven op: www.esa-aalsmeer.nl of bel
0297-322022.
Op zondag 17 augustus houdt
Zwembad De Waterlelie het
Aalsmeers Kampioenschap Bommetje. Wie maakt het hoogste bommetje van de 1-meterplank? Doe
mee voor 2,50 euro en misschien
plaats je je wel voor het NK Bommetje op zaterdag 30 augustus ook
in Aalsmeer! Opgeven kan bij de receptie. De wedstrijd start om 17.00
uur in het buitenbad.

Regio - Start to Run voor de Zilveren Turfloop op 2 november 2014.
Vanaf donderdag 4 september 2014
begint er bij de Veenlopers een
nieuwe serie trainingen in voorbereiding op de 23e Zilveren Turfloop
op 4 november voor zowel de startende als meer gevorderde hardloper. Voor de beginnende hardlopers
hebben de trainingen het karakter van Start to Run waarbij er van
nul af aan wordt toegewerkt naar 5
km hardlopen. De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en
gezellig, samen trainen. Iedereen
kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen van
de Veenlopers op donderdagavond
voorbereid op de 10 of de 16,1 km
van de Zilveren Turfloop. Hierbij
wordt er onder andere aandacht
besteed aan het verbeteren van de

looptechniek en -snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.
De eerste trainingen
Voor de starters en gevorderden:
donderdag 4 september 19:3020:45. Verzamelpunt is op de Rendementsweg in Mijdrecht ter hoogte van het gebouw van GroenWest
Wonen. De kosten bedragen 30 euro per deelnemer, dit is inclusief
een startbewijs voor de Zilveren
Turfloop en gratis meetrainen na de
Zilveren Turfloop met de Veenlopers
tot januari 2014. Bij het pakket horen 9 begeleide trainingen op donderdagavond en een trainingsprogramma naast de begeleide trainingen. Enthousiast? Aanmelden kan
via de volgende emailadres: frans.
bosman@online.nl bij hem kunt u
ook meer informatie vragen dit kan
via mail als ook telefonisch op 0297287283 (na 18.00 uur).

Fietsclub Wilnis beschermd
tegen zon en regen
Regio - Leo Schaaphuizen Behang
en Binnenhuisafwerking heeft recent de dames van de fietsclub Wilnis voorzien van nieuwe hoofddeksels. De stevige caps bieden bescherming tegen zon en regen, en

zijn uiteraard voorzien van logo
en naam van het in de regio alom
bekende onderhoudsbedrijf voor
wand- en plafondafwerking, schilderwerk, en vele andere klussen in
en om het huis.
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Avontuur in de natuur,
dat is óók een feest!

Uithoorn - De eerste dag van de SpeelMee week, afgelopen maandag, is
goed verlopen. Kinderen die meedoen aan dit evenement gingen deze dag
‘op avontuur’ in de natuur. Dat was in het Libellebos, op steenworpafstand
van De Scheg, waar de activiteiten zich doorgaans afspelen. Onder begeleiding kon er in het park vanzelfsprekend (gezamenlijk) worden gespeeld,
maar het gros van de activiteiten was toch wel een invulling van een leuk
educatief (spel)programma.
De kinderen waren daartoe op leeftijd in groepjes verdeeld waarna die afzonderlijk het park in trokken. Ze werden gevraagd mee te doen aan een
vragenspel en daarbij antwoorden te bedenken over wat er zoal in de natuur te zien en te doen is, vlinders tellen, libellen of een sprinkhaan in een
potje proberen te vangen, raden van vruchtjes aan struiken, herkennen van
bomen, onderzoek van wat er in het water leeft door met een schepnetje te
kijken wat er in zit, enzovoort. Maar ook een woordspel waar de natuur aan
ten grondslag lag. Uiteraard werd al doende het nuttige met het aangename

verenigd. Daarnaast konden de deelnemende kinderen volop in beweging
blijven, een kerngebeuren in de SpeelMee week. Het mooie weer met een
aangename temperatuur droeg bij aan het welslagen van deze dag die om
half elf begon en eindigde rond drie uur in de middag. Dinsdag en woensdag zijn dagen waarop deelnemende kinderen in de weer zijn geweest met
hutten bouwen naast De Scheg. Altijd populair. Maar er was gedurende die
dagen ook een interessant creatief programma voor de liefhebbers.
Donderdag wordt het een ‘beachdag’ bij het Indoor Sport & Event Center The
Beach in Aalsmeer met veel sport en spel. Vrijdag is De Scheg het domein van
de kinderen met de hele dag de traditionele kinderkermis; een druk maar
zeer populair gebeuren. Helaas is daarna de SpeelMee week alweer voorbij.
De SpeelMee week is een jaarlijks terugkerend gebeuren die snel is volgeboekt. Tijdig uw kind(eren) inschrijven volgend jaar is dus wel gewenst.
Maar eerst zijn er deze week nog enkele mooie dagen te gaan. Nog lekker
even genieten dus.
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Argon Mini’s en interne
competitie begin september

Argon verlengt
trainerscontracten
Regio - Onlangs heeft men bij
Argon de contracten voor de trainers van de seniorenselecties voor
het nieuwe seizoen 2014-2015 ondertekend. Wijzigingen waren er bij
deze begeleiding niet, maar uiteraard dient ook dan de samenwerking op de juiste wijze vastgelegd
te worden. Dat betekende, dat achtereenvolgens Patrick Loenen als
hoofdtrainer, Erwin Loenen als assistent-trainer en Adrie Leijgraaff
als assistent-trainer en coach van
het tweede team hun handtekening plaatsten onder de documenten, die namens de club door voorzitter Ton Goedemoed en penningmeester Annette Hardeman werden
onderschreven.
De trainersstaf heeft een mooie
opgave voor het nieuwe seizoen,
want nadat het afgelopen seizoen

het eerste nipt van de nacompetitie werd afgehouden, is de hoop
er dat het komende seizoen in de
2e klasse B met daarin een aantal
ploegen uit de naaste omgeving zoals Aalsmeer, Wilnis, Zevenhoven
en Ter Aar wel een promotieplaats
behaald kan worden. Een promotie, die het tweede team wel wist te
bewerkstelligen, zij spelen dit seizoen op het hoogst mogelijke niveau voor reserveteams, de reserve
hoofdklasse.
Dat betekent dus, dat zowel het eerste als tweede elftal heel interessante wedstrijden zullen gaan spelen met al op de eerste speeldag (6
september) de ontmoetingen tussen Argon en FC Aalsmeer en Argon 2 tegen IJsselmeervogels 2, beiden aan de Mijdrechtse Hoofdweg.
Foto: sportinbeeld.com

Regio - Begin september gaat bij
sv Argon de interne competitie weer
van start voor de leeftijdscategorie 5
t/m 8 jaar. Dat betekent dat het elke
zondagmorgen vanaf 10 uur weer
een gezellige drukte op het sportpark van sv Argon is. Momenteel
wordt er door de vrijwilligers hard
gewerkt om de nieuwe indelingen
voor de verschillende leeftijds categorieën te maken.
Voor de allerkleinste (5 jaar) kunnen we nog wel talentjes (jongens

en meisjes) plaatsen. Om kennis te
maken met sv Argon en het voetbal
voor de kinderen is er de mogelijkheid om 2x vrijblijvend mee te doen
en daarna een beslissing te nemen
om lid te worden. Het enige dat u
hoeft te doen is u dochter of zoon
aan te melden via www.svargon.nl/
lidworden of een mail naar
aanmelden@svargon.nl sturen. De
organisatie neemt dan zo spoedig
mogelijk contact met u op om een
afspraak te maken.

Bridgen? Grijp uw kans!
Regio - Op onze bridgevereniging
is komend seizoen nog plaats voor
nieuwe leden, zowel voor paren als
voor bridgers zonder partner. Hebt u
nog geen bridgepartner? Dan doen
wij ons best om u te helpen. Ook, of
juist, als u nog geen of weinig ervaring hebt, is het spelen in clubverband bijzonder aan te raden om
het mooie bridgespel (nog) beter te
leren! Bij de Bridgeboei wordt gespeeld in twee lijnen en er wordt
naast het bridgen veel waarde gehecht aan de gezelligheid. Zo organiseren wij jaarlijks een heel speciale Kerst-Diner-Drive. Onze vaste

speelavond is donderdag in dorpshuis De Boei te Vinkeveen en we
beginnen weer op 4 september as.
om 19.45 uur. Graag tijdig aanwezig zijn, zodat we ook echt om 19.45
uur kunnen starten. Er worden zes
ronden van vier spellen gespeeld en
na de derde ronde is er een korte
pauze. De uitslag wordt direct na de
laatste ronde bekend gemaakt.
Meer informatie en aanmelding
bij Bep Schumacher, secretaris
(tel: 0297-241562) of bij Thijs van
der Meulen, voorzitter (tel: 0297242260).

Kwakels Open weer winnaar
uit Woerdense Verlaat
Regio - Woensdag 6 augustus verzamelden 48 mannen en vrouwen
zich om 8.30 uur bij Café De Bolle Pouw voor het Kwakels Open
Golftoernooi om in de toernooibus
te stappen. Voor het 10e jaar op
rij werd dit toernooi verspeeld op
de golfbanen in Spaarnwoude. Het
“Open Kwakels” is een bijzonder
toernooi, omdat er gespeeld wordt
in gemengde flights van mensen
met een golfvaardigheidsbewijs, de
Kwakelse profs, en mensen zonder het golfvaardigheidsbewijs, de
Kwakelse amateurs. De afgelopen
10 jaar is menig amateur door de
kennismaking met de golfsport tijdens het Kwakels Open prof geworden. Dat golf een sport is voor alle
leeftijden blijkt wel, omdat de oudste deelnemer, Jas Verhaar, 76 jaar
was en de jongste deelnemer, Thijs
Holla, slechts 15 jaar. Beiden wisten
zich overigens in de prijzen te spelen. De verschillende deelnemers
hebben ook heel andere sporten als
basis achtergrond en dat blijkt ook
wel uit het commentaar dat ze onderling tijdens de wedstrijd leveren.
Zo had menig biljarter last van ketsende ballen en klaagden de voetballers over lekke ballen. Het toernooi wordt gespeeld over een ochtendronde en een middagronde. Tussendoor vindt er een lunch
plaats, na afloop de beroemde Kwakelkse derde ronde, waarna er gedineerd wordt en de bus weer richting
De Kwakel vertrekt.
Kloppen
De te kloppen man bij de profs is
Wilco Griffioen uit de Woerdense
Verlaat. Van de voorgaande 9 toernooien wist hij er 5 op zijn naam te
schrijven. Zijn directe uitdagers bleken vandaag good old Jas Verhaar,
Do van Doorn en Cefas Egberts. Na
één ronde lag Wilco weliswaar met
32 slagen voorop, maar Do volgde
met slechts één slag achterstand,
Jas met vier slagen achterstand en
Cefas met vijf slagen achterstand
zou bij een goede tweede ronde
ook nog kanshebber kunnen zijn.
De lijst van de reeds geklopten werd
aangevoerd door Bart de Bruyn die
al 7 slagen achterstand had. Wilco
Griffioen liet het de 2e ronde toch
wat liggen want hij had 36 slagen
om rond te komen, dus 4 slagen
meer dan de eerste ronde. Jas Ver-

haar daar en tegen deed het juist
beter en kwam met 2 slagen minder dan in de eerste ronde terug in
het clubhuis. Do van Doorn maakte
ook een slechte tweede ronde. Hij
had maar liefst 5 slagen meer nodig dan in de eerste ronde. Cefas
Egberts kwam op het zelfde aantal slagen uit als in de eerste ronde. Waarschijnlijk komt het omdat
hij zich meer concentreerde op de
golflessen aan de beide amateurdames in zijn flight, dan op zijn eigen spel. De eindstand bij de profs
is geworden 1. Wilco Griffioen met
68 slagen, 2. Jas Verhaar met 70 slagen en 3. Do van Doorn met 71 slagen. Dit betekende dat voor de zesde keer de naam van Wilco Griffioen
op de mouw van het groene toernooijasje zal worden geborduurd.
Strijd
De strijd bij de amateurs ging tussen Frans van Doorn en Thijs Holla, de jongste deelnemer aan het
toernooi. Frans begon goed en had
slechts 46 slagen nodig voor de eerste ronde, waar Thijs er 3 meer nodig had. De druk bleek echter te
hoog voor kraanmachinist Frans, die
toch echt wel wat hoogte gewend is.
Voor de tweede ronde had hij maar
liefst 55 slagen nodig. Hij eindigde
daarmee op de tweede plaats en de
eerste plaats ging naar Thijs Holla.
Zijn naam zal op de mouw van het
groene jasje van de amateurkampioen geborduurd worden.
De beste drie bij de dames deden
alle drie dit jaar voor het eerst mee
aan Kwakels Open. Ineken van Kessel werd de winnaar met 106 slagen, gevolgd door Barbara Janmaat
met 118 slagen en Marjan Lek met
123 slagen.
Het is nog steeds onduidelijk wie de
derde ronde gewonnen heeft. Een
ding is zeker het moet een Kwakelaar geweest zijn. De dames van
de bediening moeten loodzware armen overgehouden hebben aan onder andere de 56 pinches bier die
ze aan hebben moeten slepen. Het
volgende Kwakels Open wordt op
de woensdag na het Polderfeest in
2015. Als de opkomst net zo groeit
als dit jaar dan zullen de organisatoren Do en Jacqueline van Doorn
volgend jaar een dubbeldekker in
moeten huren om iedereen mee te
kunnen nemen naar Spaarnwoude.

Start nieuwe seizoen
KDO DAG
Regio - Het nieuwe sportseizoen van KDO Dance, Aerobics,
Gymnastiek start voor de meeste groepen weer op maandag
18 augustus a.s. De meeste lessen blijven op dezelfde tijdstippen als voor de vakantie. Enkele lessen krijgen een andere opzet. Op dinsdagavond wordt de
Sh’buik les vervangen door een
Bodyshape les. De Zumba lessen van woensdagavond worden
Dance-Fitness lessen. Voor de
jeugd zijn er op dinsdag en vrijdag Dance, Hip/Hop, Streetdance en Dance Choreo lessen. De
gymnastiek, turn lessen zijn op
maandagmiddag (start 25 au-

gustus) In alle jeugdgroepen is
nog ruimte voor nieuwe leden. Je
bent altijd welkom voor een gratis en vrijblijvende proefles. Op
10 september start er een workshop peuter en kleutergym. Deze
workshop bestaat uit vier lessen
voor 15 euro waarin de peuters
en kleuters zich kunnen uitleven
in de gymnastiekzaal. Alle lessen
worden gegeven op het Sportcomplex van KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel.
Voor nadere informatie en aanmeldingen kijk op KDO.nl afd.
Dance Aerobics Gymnastiek of
mail naar aerobics@kdo.nl

TV cursus Bridge bij
Omroep MAX
Regio - Omroep Max gaat de televisiecursus bridge van Berry Westra herhalen. Er is een ‘Iedereen
kan Bridgen marathon’ ingepland
op donderdag 28 en vrijdag 29 augustus om 12:05 uur op Nederland 2. In deze twee uitzendingen
van ieder een uur zullen de lessen
1-6 en 7-12 te zien zijn. Deze herhaling is ook zeer geschikt om gemakkelijk alle lessen op te nemen.
Bridgevereniging Uithoorn (BVU)
biedt de mogelijkheid om, bij voldoende belangstelling, op de dinsdag- of woensdagavond (19:30 –
22:00 uur) het tijdens de televisielessen geleerde te gaan oefenen,

onder leiding van Hans Wagenvoort.
Dit vindt plaats in de huiselijke sfeer
en de belangstellenden worden op
een prettige manier voorbereid op
het spelen binnen een bridgevereniging.
Belangstelling? Neem dan voor
aanmelding contact op met de secretaris van de BVU Marineke Lang,
zij is (na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via
e-mail bvu@telfort.nl of bel, voor
nadere informatie en mogelijkheden omtrent de bridgelessen thuis,
met Hans Wagenvoort, 06-53 368
948.

Behendigheid bij De Roedel
Regio - Behendigheid (Agility) is dé
pleziersport en vrijetijdsbesteding
voor honden en bazen. Voor deze
cursus heeft Hondenclub De Roedel in Mijdrecht vanaf 6 september
2014 nog plaats voor enthousiaste
honden en hun baas.
Agility sluit aan bij de natuurlijke wil
tot beweging en aard en gedrag van
de hond. De hond (en baas) moet
zich lichamelijk inspannen, al zijn
spieren worden getraind. De hond
wordt zelfbewuster en de band met
de baas wordt versterkt. Bij agility
gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende
hindemissen in een voorgeschreven
volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De handler mag de hond
tijdens het lopen van het parcours
met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Hij mag de hond of

de hindernissen echter niet aan raken. De hond moet dus heel goed
leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaamssignalen snel en
op de juiste manier te reageren. In
principe kan iedere gezonde normaal gebouwde hond. mits in een
goede conditie, aan agility doen. Bij
Hondenclub De Roedel wordt de
leeftijd vanaf 18 maanden aan gehouden. De cursussen worden gegeven op zaterdag. Voor het nieuwe cursusblok dat start op 6 september is er nog plaats. De cursussen bestaan uit 14 lessen en een afsluitend mix-toernooi. Ook in interesse? Een enthousiast (gediplomeerd en vrijwillig) trainersteam
staat klaar.
Info: www.hondenclubderoedel,
06-18627724, of
behendigheid.deroedel@gmail.com.

Duivensport “PV Rond De Amstel”

Hans Half wint Quievrain
Regio - Jongstleden zaterdag werd
de vierde vlucht voor de jonge duiven afgewerkt voor de postduivenliefhebbers uit onze regio. De duiven werden naar het zuid-Belgische plaatsje Quievrain gebracht
om daar 10:30 uur gelost te worden, bij een stevige zuid-zuid-westen wind. Deze windrichting is voor
onze regio vrij gunstig. Dit bleek later bevestigd te worden toen alle
uitslagen van de overige 52 verenigingen uit de provincie Noord-Holland bekend waren. Het was Hans
Half uit Amstelhoek die om 12:35:13
uur de eerste duif kon klokken. Dit
duivinnetje de “160” treedt daarmee
in de voetsporen van haar moeder
die vorig jaar als jonge duif ook al
twee overwinningen op haar naam
wist te schrijven. De jonge duivin wist een gemiddelde snelheid
te ontwikkelen van 1744 p/min. dit
is ruim 104 km. p/uur over de afstand van 218 km. Met deze prestatie won ze tevens de eerste plaats
in rayon F waar 2716 duiven aan het
vertrek stonden. Over heel NoordHolland waar 12884 duiven in concours stonden werd ze tweede. Op
deze vucht werd Ali Khodair uit
Aalsmeer tweede en Ron den Boer
uit Uithoorn derde. Ook zij eindigde
in rayon F zeer hoog nl. Ali tweede
en Ron werd vierde. Voorwaar weer
zeer knappe prestaties van de leden
van Postduivenvereniging Rond de
Amstel!

De volledige uitslag
Quievrain jonge duiven
01 Hans Half, Amstelhoek
02 Ali Khodair, Aalsmeer
03 Ron den Boer, Uithoorn
04 Leo v.d. Sluis, Uithoorn
05 Peter Bosse, Uithoorn
06 Martin Bosse, Uithoorn
07 Theo Kuylenburg, Amstelhoek
08 Ton Duivenvoorde, De Hoef
09 Theo Vlasman, Uithoorn
10 Martin v.d. Hoort, Uithoorn
11 Hennie Pothuizen, Vinkeveen

Legmeervogels volop in
de voorbereiding
Regio - Net als vele andere voetbalverenigingen is ook Legmeervogels al begonnen aan de voorbereiding op het seizoen 2014 – 2015. De
eerste training van op dinsdag 29
juli 2014. Op de eerste training waren ondanks dat het nog volop vakantie tijd is toch 2/3 van de selectie aanwezig. Nieuwkomers op de
training waren de overgekomen A
junioren en verder waren er uiteraard nog een aantal spelers op vakantie. Naast trainingen zijn er ook
al een klein aantal wedstrijden gespeeld. Het eerste duel vond plaats
in en tegen hoofdklasser Breukelen.
Deze laatste won het duel met 5-0.
Het tweede duel was ook een uitwedstrijd. Deze keer in Amsterdam
tegen 2e klasse WV-HEDW. Dit duel is geëindigd in een 1-3 overwinning voor Legmeervogels. Op dinsdag 12 augustus heeft Legmeervogels gespeel, thuis, tegen Amstelveen/Heemraad. Op het programma staat nog het duel uit tegen TAVV, op zaterdag 16 augustus, dat
uitkomt in de 2e klasse B van het
zaterdagvoetbal. Dit duel begint om
14.00 uur TAVV speelt in Ter Aar.
Om 12.00 uur speelt een deel van
de zondagselectie speelt thuis tegen de selectie van Argon zaterdag.
Dit duel wordt gespeeld op het terrein van Legmeervogels en begint
om 12.00 uur. De laatste vriendschappelijke wedstrijd in de voorbereiding is dan uit in Amstelveen tegen RKAVIC. Dit duel is op dinsdag

19 augustus, terrein RKAVIC, aanvang 20.00 uur.
Beker
Als dan alle vriendschappelijke wedstrijden zijn geweest is er op zaterdag 23 augustus om 14.30 uur dan
de eerste echte testcase. Legmeervogels zondag 1 speelt dan thuis,
om 14.30 uur tegen Argon zaterdag
1. Op zondag 24 augustus is er een
bekerwedstrijd voor Legmeervogels
zondag 2 eveneens thuis maar tegen FC Aalsmeer zondag 2. Het eerste zondagelftal speelt verder voor
de beker uit tegen AFC zondag 2.
Dit duel is op woensdag 27 augustus en begint om 19.30 uur. De laatste bekerwedstrijd in deze poule is
eveneens een uitwedstrijd. In Hilversum speelt Legmeervogels zondag 1 dan tegen zaterdag 3e klasse Altius. Legmeervogels zondag 2
speelt de 2e wedstrijd in hun poule
uit tegen DSOV 2 op donderdag 28
augustus en de laatste wedstrijd is
thuis tegen RKDES 2. Dit duel staat
voor dinsdag 2 september op het
programma, aanvang 20.30 uur.
Sponsor
Naast het sponsorschap van autobedrijf Maas, wat voorop het shirt
prijkt van Legmeervogels zondagselectie van Legmeervogels is
nu dan ook de achterkant van het
shirt voorzien van een sponsor. Hier
prijkt nu de naam van verfproducent Heeren en Meijer.
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Een nieuw seizoen, een
nieuwe digitale start!
Regio - Speciaal voor de wat ouderen onder U die eindelijk de stap
willen of durven gaan zetten in het
digitale tijdperk, gaan in de eerste
week van oktober 2014 de computercursussen weer van start.
In kleine groepjes worden de meest
gebruikte internetmogelijkheden,
zoals onder meer e-mailen, zoeken op internet, tekstverwerken en
verdere vaardigheden in 8 dagdelen van 2 uur, uitgebreid op de computer aangeleerd. Ook jongeren zijn
uiteraard van harte welkom.
Er zijn ook cursussen voor gevorderden (5 dagdelen van 2 uur). Voor

deze cursus is wel enige computerervaring noodzakelijk. Bovendien
worden er (bij voldoende deelname) workshops georganiseerd voor
mensen die hun kennis op computergebied wat willen opfrissen. Er
zijn voor de genoemde cursussen
nog plaatsen vrij.
De cursussen worden gegeven in
het in “het Buurtnest” aan de Arthur van Schendellaan te Uithoorn
(dus niet meer in het wijkcentrum
Vita). Docente is: Ida Janmaat. Opgave en/of informatie: tel. 0297564765 ((tussen 19.00-21.00 uur) of
e-mail: a.m.janmaat@caiway.nl

Elektrische fiets gestolen
Regio - Op woensdag 6 augustus is
tussen twaalf uur en kwart voor een
in de middag een elektrische fiets
gestolen vanaf het Zijdelwaardplein
Uithoorn. De fiets is van het merk

Gazelle Orange en het serienummer
eindigt op 064. Wie meer kan vertellen over de diefstal wordt verzocht
contact op te nemen met de politie
via 099-8844.

Portemonnee en
laptops weg

Tanden uit mond
na valpartij

Regio - In de nacht van zondag 10
op maandag 11 augustus is ingebroken in een woning in Veldmuis
Uithoorn. De bewoonster is mogelijk van de inbrekers wakker geworden. Toen zij beneden ging kijken trof zij diverse deuren en kastjes open aan. Via de voordeur hebben de dieven zich toegang verschaft. Op de eerste verdieping was
als vluchtweg een raam open gezet.
De inbrekers zijn er vandoor gegaan
met een portemonnee en een aantal laptops.

Regio - Op donderdag 7 augustus
rond elf uur in de avond is een fietser
ten val gekomen in de Watsonstraat
Uithoorn. Getuigen hadden de man
enigszins zwalkend over het fietspad
zien rijden. Toen hij de stoeprand
raakte, kwam hij ten val. De 54 jarige
Uithoornaar kwam met zijn gezicht
op het wegdek terecht. Hij heeft
schaafwonden opgelopen en mist
nu enkele tanken. Hij is niet vervoerd
naar het ziekenhuis. De echtgenote heeft de ongelukkige fietser opgehaald en mee naar huis genomen.

Kind redt moeder
Regio - Op zaterdag 9 augustus
rond half tien in de avond is de hulp
van de politie ingeroepen bij een
onwel geworden inwoonster in de
Gasperiflat Uithoorn.
Agenten reden rond in de buurt
en waren snel ter plaatse. Door de
brievenbus riep een kind dat zijn

Buitenspelen doe je met elkaar
Regio - Op woensdag 27 augustus organiseert de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid voor
de tweede maal de buitenspeeldag samen met speeltuinvereniging
Thamerdal in Uithoorn. “Buitenspelen is niet iets wat je alleen doet,
maar juist met elkaar: je leert andere kinderen kennen. Het is een sociaal gebeuren”, zegt Claudia Koster, bestuurslid van de speeltuinvereniging.
“Tijdens de buitenspeeldag op 27
augustus organiseren we samen

Te koop:
Condens-wasdroger zanussi
zth485, beste koop cons.Bond.
Wegens overcompleet.7 kg.
Met warmtepomp a+, 475,-. Tel.
0297-764906
Te koop:
Zgan en zeer degelijke honden
bench (inklapbaar) grondvlak
75 x 50 cm. Vast prijsje €75,-..
Tel. 0297-778469
Te koop:
Metalen ladenkast 70 x 28 x 41
cm. Voorzien van 6 laden. Vaste
prijsje €25,-. Tel. 0297-778469
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs
voor oude ansichtkaarten en
foto’s van voor 1960, ook verzamelingen. Tel. 06-15451873
Te koop:
Nieuwe 28 inch omafiets
nostalgic classic.Voorzien
v. ledverlichting en mand en
Axaslot. Vast prijsje €140,-.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Steel de show op je brommer,
Solex of motor in een lange,
oud-leren vintage Solexjas,
voering en buitenkant niet
kapot, heren model, €75,-. Tel.
06-48106510
Te koop:
Damesfiets Union Sparta sport,
16 inch, goede staat €60,-. Tel.
0297-281367

met Zorg en Zekerheid een aantal
spellen, is er een springkussen en
kunnen kinderen zich laten schminken. De middag sluiten we af met
een ballonwedstrijd. Maar ook ouders zijn van harte welkom voor een
kopje koffie of thee. Niets leuker om
via deze middag contact te leggen
met je buurtbewoners.”
Belang
“Buitenspelen is belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind. Het is
gezond, ze leren andere kinderen

Gevonden:
Sleutel in de rode klaver met
blauwe label. Merk sleutel
ahrend, tekst op de label kast.
Bellen na 18.00. Tel. 0297546944
Te koop:
Ledikant 2.00x1.40m, hout, licht
beschadigd, kleur bruin vraagprijs € 50,-. Tel. 06-81136399
Gevraagd:
Verzamel medailles en vaantjes
van toertochten op de schaats.
Ook stempelkaarten en
dubbele zijn welkom.
Tel. 0346-241819
Te koop:
Spartamet in prima staat pas
na gekeken en loopt prima prijs
€200,-. Tel. 06-51860811
Te koop:
Antieke treinen en stoommachines. Hoge prijs geboden .
Tel. 0297-778469
Te koop:
± 30 stuks Buxusstruiken, hoog
40 cm, breed 25 cm, mooi, p.st.
€2,75. Tel. 06-38967246/0297569568
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of
inboedels. Stuur uw foto’s en uw
prijs naar info@burbriantiek.nl
dan mailen wij u terug of het
wat voor ons kan zijn. Bij interesse komen we het betalen en
ophalen. Tel. 0297-320058

kennen en ze zijn in beweging. Het
is ook goed voor hun sociale ontwikkeling omdat ze leren samenwerken en elkaar helpen”, vertelt
Koster. “Daarnaast is het ook voor
de buurt goed als er kinderen buitenspelen. Dat maakt de buurt een
stuk gezelliger. Al met al reden genoeg voor Zorg en Zekerheid om
deze middagen te organiseren.”
Allemaal komen
Op woensdagmiddag 27 augustus
vanaf 14.00 uur zijn alle kinderen

Te koop:
Senseo koffie kopjes, nw € 7.50
( 6 stuks ) div senseo koffiepad
blikken, ophalen voor een bos
bloemen. Tel. 06-11106400
Te koop:
Batavus furore 28 inch herenfiets axa slot 7 versnellingen
framehoogte 60 cm led verlichting 125.00. Tel. 0297-786546
Te koop:
Spartamet snorfiets. Nauwelijks gebruikt. Onbekend of
die werkt. Voor 40,- euro op te
halen. . Tel. 06-29227039
Te koop:
Duivenmand 6vakken aluminium 2x gebruikt 30euro
bladblazer /zuiger 30 euro. Tel.
0297-321435
Gevraagd:
Lp,s singeltjes van pop beat
en rock muziek uit de jaren
50 en 60 kijk eens op zolder
of kast voor verzamelaar Tel.
06-12946730
Te koop:
Koekenpan gietijzer 23
cm doorsnee nieuw merk
le Creuset prijs €50,-. Tel.
06-51041176
Te koop:
4 studieboeken voor de opleding pw niv 3&4 z.G.A.N com en
org. Kinderopvang,meth beg.
Client en omg.&euro Tel. 0297562366

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels
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Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn
Mijdrecht

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan
Anselmusstraat 19 - 3641 AM

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

*Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201a, Aalsmeer.
Tel: 0297-320058
*Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood,
draagbare kleding, schoenen,
dekens enz. Inleveradressen:
ma. t/m za. tussen 08.00-20.00
uur. Mijdrechtse Dwarsweg
20 in Wilnis en Herenweg 36 in
Vinkeveen. Beide adressen op
zondag gesloten.
Tel. 0297-778103
* Aangeboden
Ervaren rijksgediplomeerde
horlogemaker. Reparatieplaats
voor mechanische uurwerken.
Tel. 0297-564845
*Te koop:
Melita koffiezetapp. €11,50.
Waterkoker, bijna nw. €7,50.
IJsmachine €15,-. 24 Chocolademokken a €1,-. Discoflitser
€35,-. Pepsi lichtbak €10,-.
Bravilor chocolade app. €65,-.
25 Metalen asbakken a €0,60.
Muursteun voor platte tv. €7,50.
Tel. 0297- 348181/0653507473
*Te koop:
Grote of kleine partijen oude
schoolstoelen of stapelstoelen
kantine, kantoor of kerkstoelen,
we komen de spullen zelf bij u
ophalen dus twijfel niet en waag
er een belletje aan. Wij betalen u
contant. Tel. 06-10893672
*Te koop:
Partij 3 polige computersnoeren
€5,-. p.st. Partij alle soorten IC’s
vanaf €2,-. p.st. Party trafo’s
vanaf €5,-. p.st. Div spoelen
vanaf €3,-. p.st.
Tel: 06-26998215
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960.
Auto’s, schepen, treinen en
motorrijders e.a. oud mechanisch speelgoed. Defect geen
bezwaar.
Tel. 0297-778469
*Te koop:
17 Beklede kantinestoelen a,
€15,- . 35 Beklede kantinestoelen a €10,- . 4 Ronde tafels
met 1 poot in midden ø 1.20 mtr.
a €40,-. Tel. 06-51094994
*Gevraagd:
Oude veilingkarren, houten blad.
Tel. 0297-326413/06-53881076
Te koop:
Bobike fietsstoeltje €13,-. Tel.
0297-285424
Te koop:
Motorjas, merk Damen, met
protectie, mt. 50 €50,-, motorlaarzen, mt 42 €35,-. Tel. 0297285424
Te koop:
Keukenmengkraan, nw, merk
Damixa, met aansluitslangen,
van €259,- voor €90,-. Tel. 0297285424
Te koop:
Prachtige overgordijnen, h. 2.70,
br. 6.40, rail, in 4 delen, naturel/
parelgrijs, z.g.a.n., vlekkenloos,
€250,-. Tel. 0297-262712

moeder dood op de bank lag. Hierop is direct de voordeur open gebroken en zijn alle hulpdiensten gealarmeerd.
De 25 jarige is per ambulance vervoerd naar het VU-ziekenhuis. De
broer van de vrouw heeft zich over
het kind ontfermt.

2x Met hartslag
naar
ziekenhuis
Regio - Op dinsdag 5 augustus
even over half negen in de avond
zijn hulpdiensten ter plaatse gegaan
bij een onwel geworden inwoonster
in Fermoor. De 71 jarige Uithoornse
bleek een onregelmatige hartslag te
hebben. Ze is per ambulance vervoerd naar het Amstelland ziekenhuis.
Op zaterdag 10 augustus even voor
half vijf in de ochtend is opnieuw
de hulp van de politie en de ambulancedienst gevraagd bij een onwel
geworden inwoonster, dit maal in
de Cuyperlaan. De 54 jarige vrouw
werd buiten bewustzijn in bed aangetroffen. Het is de broeders van de
GGD gelukt om de inwoonster te reanimeren. Met hartslag en ademhaling is zij per ambulance naar het
VU-ziekenhuis vervoerd. De brandweer heeft de vrouw met de ladderwagen uit haar slaapkamer op de
eerste verdieping gehaald.

• Nieuwe Meerbode
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Bankpassen uit
auto gestolen
Regio - In de nacht van zondag
10 op maandag 11 augustus zijn
uit een auto een aantal bankpassen gestolen. De eigenaar had zijn
wagen geparkeerd voor de deur in
Zegge Uithoorn.

Alcohol?
Regio - Op vrijdag 8 augustus
rond kwart voor negen in de avond
is in de Prinses Christinalaan Uithoorn een vrachtwagenchauffeur
tot stoppen gemaand door de politie. De agenten hadden het vermoeden dat de 57 jarige man uit
Hilversum teveel alcohol gedronken had. Er is een blaastest gedaan,
maar de ademanalyse werd door de
man niet voltooid. Hij heeft vrijwillig
meegewerkt aan een bloedonderzoek. Deze uitslag laat nog even op
zich wachten en zal uitwijzen of de
chauffeur wel of niet teveel alcohol
genuttigd had.

en hun ouders en familie van harte welkom op de buitenspeeldag in
Uithoorn. De sportieve middag sluiten we af met een ballonnenwedstrijd. Degene van wie de ballon het
verst komt, wint een buitenspeelpakket met o.a. een basketbal, een
vlieger en een springtouw.
Meer informatie is te vinden op
www.zorgenzekerheid.nl/buitenspeeldag en natuurlijk op de facebookpagina van Thamerdal, www.
facebook.com/speeltuinthamer. Locatie voor de buitenspeelmiddag is:
Speelveld bij Ponderosa, Plesmanhof in Uithoorn.

Te koop:
Grenen hangoor eettafel €75,-.
Tel. 0297-282016
Te koop:
Nw zwart laarsje mt. 40, €10,-,
rubberlaars mt 37 €5,-, nw
koffiezetapp. + 2 bekers €8,-,
matrasbeschermer €6,-. Tel.
0297-264082
Te koop:
Picknickmand €4,-, 40 mtr. dik
kabeltouw + haak €30,-, 3 kg
asfaltspijkers €15,-, 10 stenen
kruik €10,-, rode lamp €10,-. Tel.
0297-264082

Te koop:
Computerbureau €10,-, z.g.a.n.
mobiel €25,-, 10 mtr. kant
€20,-, veiligheidcylinders p.st.
€15,-, bierglazen p.st. €20,-. Tel.
06-24796464
Te koop:
Philips koffiezetapp.,
kan ook bonen malen,
z.g.a.n. €25,-.
Tel. 0297-264953
Te koop:
Twinnyload fietsendrager €25,-,
badmengkraam z.g.a.n. €10,-.
Tel. 0297-287749

Te koop:
Herenfiets Sparta, €35,-. Tel.
0297-263279
Te koop:
Koperen blokkenbak +
binnenbak €30,-, 2 smeedijzeren
hangers + witte potten, samen
€10,-, smeedijzeren onderst. +
sierp. €25,-. Tel. 0297-241360
Te koop:
Eethoektafel van teakhout, l.
1.60 m, br. 88 cm, hoog 78 cm
en 4 lederen stoelen met hoge
rug, kleur d.bruin, €250,-. Tel.
0297-288039

Te koop:
Herenfiets Puch, 28 inch €60,-,
zilver/zwart gezoomde Wyandotte 5 grote hennen, 1 kriel
€45,-. Tel. 06-81918752
Gevraagd:
Wie wil (samen) beginnen met
mediteren? 1x per week, di.
20-21 u, do. 19.30-20.30 u. Tel.
06-33206074
Te koop:
Verplaatsbare visvijver 125 x
44 x 45 diep, 4 goudvissen, gr.
drukfilter, pomp, luchtfilter +
div. €70,-. Tel. 0294-293673

OOK WE
MET TE ER
A
LOOP! M

DORPSLOOP AALSMEER
ZATERDAG 6 SEPTEMBER
LOOP MET JE HART!!
Anders dan andere jaren houden we de Dorpsloop
op zaterdag middag. En ook dit jaar sponsoren we weer
een goed doel, namelijk stichting AED Westeinder.

1 km kidsrun
start: 15.30 uur

5 & 10 km wedstrijd
start 16.00 uur

De dorpsloop wordt gesponsord door:

www.eveleens-sanitair.nl • www.cvdlagemaat.nl

WWW.DORPSLOOP-AALSMEER.NL

